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اسات   سال لواردواهرداشت. این درکاالی  جمعیت کل کشور در سن باالی شصت
هایی که آمار ساالمدران آن بایش از    که بواساس استانراردهای جمعیتی  به جمعیت

 درصر کل افواد جامعه را به دود ادتصاص دهدر  عداوان جمعیات ساالخورده    10
 شود. داده می

یکای از  باه  شداسان باو ایان اسات کاه ایاوان در ساره آیداره         اعتقاد جمعیت
و سوعت سالخوردگی آن  شردواهر توسعه تبریل توین کشورهای درکال سالخورده

دیگاو   ش  مدحصو به داود دواهار باود. ازساوی    ا یهمچون سوعت کاهش بارور
تاوین و   سان جاوان   میاناه   )1«میاناه سادی  »بیدی فاکتور  های موبوط به پیش شادص

هاای آیداره بایش از نیمای از      توین گووه سدی( کاکی از این است که در دهه مسن
نیز )نسابت   2«شادص سالخوردگی»سال سن دواهدرداشت.  50افواد کشور باالی 

توتیان   این دواهررسیر. به 170سالمدران به کودکان( در سره آیدره به رلمی کرود 
بواباو جمعیات کاودک و نوجاوان     7/1لمدر کشاور  روی  جمعیت سا در سره پیش

  کمای  2000است که شادص بااال  باوای پاپان در ساال      دواهر بود. این درکالی
هاا همچاون درصار افاواد      بوده است. همچدین بواساس تما  شادص 100بیش از 

هاای سادی    های وابستگی  شادص ساالمدری و هاو    سالخورده  میانه سدی  نسبت
رونر ساالخوردگی را آغااز     1370یت ایوان از اوایل دهه گویای آن است که جمع

تاوین   توین کشور جهان یا یکای از ساالخورده   روی سالخورده ده و در سره پیشکو
بیاان اسات کاه بواسااس      کشورهای جهان دواهر بود. در توضیح این رونار لابال  
دورشیری باه بعار    1410الگوهای جمعیتی موجود  الگوی سدی سالمدری از سال 

دواهرشر. در این موکنه با سوعتی فزایداره و   سادتار سدی جمعیت کشور ایوه بو
کااه دولاات  درصااورتی دواهااریافت. تعااراد سااالمدران کشااور افاازایش  تاارریج بااه

ایوان الگوی مداسبی بوای بودورد باا مسائنه ساالمدری جمعیات      اسالمی جمهوری
صااد )کااهش   هاای مختنفای در کاوزه الت    باشر  این موضوع باعاث ااالش   نراشته

جمعیت کار و باال رفتن رکود التصاادی کاصال از ایان موضاوع  کااهش میازان       
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